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1.Kárpátaljaautonómiája

Kárpátaljacsehszlovákiáhozcsatolásátésazországrészautonómiájátaz1919.szeptember10-énaláírtsaint-germain-en-laye-ibékeszerződéskisebbségvédelmielőírásai
szentesítették.Eszerződésbenacsehszlovákállamkötelezettségetvállaltrá,hogy„a
Kárpátoktóldélrelakóruténekterületét”alegszélesebbkörűönkormányzattalrendelkezőautonómegységkéntszervezimeg,olyanautonómgyűléstállítfel,amelytörvényhozóhatalmatfoggyakorolnianyelvhasználat,azoktatás-ésvallásügyterén,valamint
ahelyiközigazgatáskérdésében,saterülettisztségviselőiteterületlakóiközülválasztja.(halmosy1983,92.p.)
A kisebbségvédelmi szerződés előírásait az 1919 novemberében kihirdetett ún.
általánosszabályzat,majdcsehszlovákia1920februárjábanelfogadottalkotmányais
megerősítetteésbeépítetteacsehszlovákjogrendbe.APodkarpatszkaruszberendezkedéséről kiadott általános szabályzat ráadásul a ruszin parlamenti választások időpontjátiskonkretizálta,amikorkimondta,hogyazokatlegkésőbbaközöscsehszlovák
parlamenti képviselő-választások utáni 90 napon belül meg kell tartani. (Fedinec
2004, 58–60. p.) A csehszlovák kormány azonban a békeszerződésben és az alkotmányban is vállaltak végrehajtását, a megígért autonómia bevezetését – beleértve
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Kárpátaljatörténetének1938októberétől1939márciusáigtartóközelfélévesperiódusaazországrészmúltjánaklegmozgalmasabb,egyszersmindlegellentmondásosabb
fejezetei közé tartozik. Ekkor sikerül kivívni a tartomány Prága által két évtizeden
keresztülelutasítottautonómiájátésmegválasztaniazautonómiaegyiklegfontosabb
attribútumát, azaz törvényhozó testületét, a kárpátukrán szojmot is. A Kárpátalján
hatalomrajutó,anemzetiszocialistanémetországtólinspiráltésabbantámaszátlátó
ukranofil politikai irányzat ugyanakkor a központi hatalom meggyengülését egyúttal
politikai ellenfelei félreállítására, a többpártrendszer felszámolására és a demokratikusjogrendleépítésérehasználtafel.Ilyenkörülményekközöttmárazautonómiaés
azautonómszojmmegválasztásasemademokrácia,hanematotalitarizmusfelésodródórezsimügyétszolgálta.
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ebbe a tartomány törvényhozó testületének megválasztását is – közel húsz éven
keresztül halogatta. A tartomány élére e helyett Prága által kinevezett kormányzókat
állított, s csupán a csehszlovák államiságot az összeomlás szélére sodró müncheni
egyezményutánikényszerhelyzetbenszántarámagátkötelezettségeiteljesítésére.
Aruszinpolitikaitörekvéseksikerétaruszinokhagyományosidentitásbeli,sezzel
összefüggő kulturális és politikai megosztottsága is hátráltatta. A ruszinság körében
kétalapvetőpolitikaiirányzat:aruszin–ruszofilésazezzelszembenállóukranofilkristályosodott ki. Az előbbit elsősorban sztepan Fencik (Fenczik István) Autonóm orosz
nemzetiPártja,valamintalegbefolyásosabbkárpátaljaipolitikaipárt,azIvanKurtyák
által alapított, majd Andrij bródy (bródy András) által vezetett Autonóm Földműves
szövetség(AFsz)képviselte.Amagyarbarátpolitikátfolytatóbródytgyakranegyönálló,
ruszinirányvonalképviselőjekéntisszámontartják.Aruszofilirányzathozálltközela
csehszlovák agrárpárt orosz frakciója Edmund bacsinszkijjal és Pavlo Kosszejjel az
élen,valamintacsehszlováknemzetiszocialistapártMihajloVaszilenkovezettekárpátaljaiszekciója.
Az ukranofil irányzat vezéralakja az ungvári tanítóképző szeminárium igazgatója,
AvgusztinVolosinkanonokvolt,akinekkereszténynéppártjaugyanakkorrendkívülcsekélytámogatottsággalbírt,saz1930-asévekbenmégcsakképviselettelsemrendelkezettaprágainemzetgyűlésben.Emellettazirányvonalmellettkötelezteelmagáta
csehszlovákszociáldemokratapártJulianrévaiáltalvezetettukránfrakciója,valamint
azagrárpártukránszárnyasztepanKlocsurakvezetésével.1
A ruszin autonomista mozgalom, részben megosztottsága, részben a ruszinság
számbeli gyengesége miatt a centralista államszerkezet lebontását és az autonómia
kiharcolását önmagában nem tudta véghezvinni, intenzitása és eredményessége a
hasonlószudétanémetésszlováktörekvésekintenzitásánakéssikerénekfüggvénye
volt.Aktivizálódása1936-bankezdődött,majd1938májusában,aszudétanémetkérdés kiéleződésével párhuzamosan fokozódott. Intenzitásának csúcspontját az 1938.
szeptemberi bel- és külpolitikai válság idején érte el, amikor az ukranofil Első ukrán
KözpontinemzetiTanácsésaruszofilerőkettömörítőKözpontiorosznemzetiTanács,
valamintazoroszblokkiseljuttattaPrágábaasaint-germainibékeszerződésbenfoglaltak teljesítésére vonatkozó követeléseit. Mindkét irányzat memoranduma kiemelt
helyensürgettemindaszojmválasztáskiírását,mindpedigaszlovákiaésKárpátalja
közöttihatáretnikaialapúkiigazítását,amiéppolyrégitörekvésevoltaruszinpolitikai
reprezentációnak,mintazautonómiamegvalósítása.2
A kárpátaljai politikai erők számára ösztönzően hatott szlovákia autonómiájának
október 6-i kikiáltása is. A szlovák autonómiáról határozó zsolnai értekezleten bródy
vezetésévelakétkárpátaljaipolitikaiirányzatképviselőiismegjelentek,akikhazatérve
1 Aruszinpártstruktúrára,ill.politikaiirányzatokral.pl.němcová2005,957–964.p.;Tokar
2010,63–79.p.;hubený2012,161–167.p.;Magocsi2016,266–272.p.
2 ArchivKancelářeprezidentarepubliky,Praha(KöztársaságiElnökiIrodalevéltára,Prága;a
továbbiakban AKPr), f. Kancelář prezidenta republiky – Podkarpatská rus (Köztársasági
ElnökiIroda–Kárpátalja,továbbiakban:KPr–Pr),14.d.,inv.č.910,Pr1408.;15.d.,inv.
č.917,sign.Pr11.
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3 A nemzetgyűlés ruszin szenátorai Edmund bacsinszkij és Julian Földesi, képviselői Andrij
bródy,sztepanFencik,PavloKosszejésJulianrévai,valamintaszlovákiairuszinokatképviselőPetrozsidovszkijésIvanPjescsakvoltak.
4 Нова Свобода, 1938. október 11. Однозгідне рішення Народних Рад, 1. p.; vö. Вегеш
2004,215.p.
5 národníarchivČeskérepubliky,Praha (csehKöztársaságnemzetilevéltára,Prága;atovábbiakbannAČr),Předsednictvoministerskérady1918–1945(MinisztertanácsElnöksége
1918–1945;atovábbiakbanPMr),4143.d.,Protokolomimořádnéschůziministerskérady,
konanév úterýdne11.října1938o11hod.dopoledne.
6 nAČr,PMr,4143.d.,Protokolomimořádnéschůziministerskérady,konanév úterýdne11.
října1938o6hod.večer.
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szinténtárgyalóasztalhozültekazzalacéllal,hogyaszlovákokhozhasonlóankonkrét
döntésekethozzanakKárpátaljaautonómiájárólésazautonómkormánymegalakításáról.Akétnemzetitanácsküldöttségének,valamintaprágainemzetgyűlésruszinszenátorainak és képviselőinek közös tanácskozása október 7-én délután ült össze az
ungváritartományihivatalépületében.3
Másnap,október8-ánelfogadottközösnyilatkozatukszerintatanácskozásrésztvevőimegalakítottákPodkarpatszkarusznemzetiTanácsát,amelyazösszesruszinlakta
terület egyetlen törvényes képviselőjének nyilvánította magát. A szlovák pártokhoz
hasonlóankiálltakaszlováknéppártjúniusbanközzétettautonómiatervezetemellett
azzal, hogy ugyanazokat az autonóm jogokat kérik Kárpátalja számára, amelyeket
szlovákia is megkapott vagy a jövőben meg fog kapni. Előterjesztették a kárpátaljai
autonómkormányösszetételérevonatkozójavaslatukatis,amelybenakormányfőnek
jelöltbródymellettEdmundbacsinszkij,sztepanFencik,Julianrévai,AvgusztinVolosin
ésIvanPjescsakminiszterikinevezésétszorgalmazták.4 Ajavaslatolyankompromiszszumottükrözött,amelyeredményekéntakormánybanazösszespolitikaiirányzat,s–
akommunistákkivételével–valamennyiszámottevőkárpátaljairuszinpolitikaierő,sőt
Pjescsakszemélyébenmégaszlovákiairuszinokisképviseltettékmagukat.
Akorábbiszlovákésruszinautonómiakezdeményezéseketsorraelvetőprágaikabinetamüncheniegyezményutánipolitikaiválságközepettemárnemvoltabbanahelyzetben, hogy a két országrész autonómiáját visszautasítsa. A kijelölt kárpátaljai kormánytagokésaprágaikormányképviselőiközöttioktóber10–11-iprágaimegbeszélések legproblematikusabb kérdését az autonóm kormány minisztereinek száma jelentette.Aruszinküldöttekkezdetbenragaszkodtakahatminiszteritárcához,majdnégygyel is megelégedtek volna, a prágai kormány azonban – tekintettel arra, hogy a
Kárpátaljánáljóvalnagyobbterületűésnépesebbszlovákiaiscsupánötminiszteritárcátkapott–mindösszeháromminiszterésegymeghatalmazottminiszterkinevezésérelettvolnahajlandó.5
Megegyezés csupán azt követően született, hogy a prágai minisztertanács két
államtitkár kinevezésébe is beleegyezett. Kárpátalja Andrij bródy által vezetett első
autonóm kormányában bacsinszkij és révai miniszteri, Fencik – a szlovákia és
Kárpátaljaközöttihatártárgyalásokintézésévelmegbízott–meghatalmazottminiszteri,VolosinésPjescsakpedigállamtitkáriposztotkapott.6 Azoktóber11-énkinevezett
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hatfőskormánynakígynégyruszin-ruszofiléskétukránirányzatútagjalett,amimegfeleltakorabelikárpátaljaipolitikaierőviszonyoknak.bródyminiszterelnökimegbízatásaszinténnemtekinthetőváratlannak,hiszenazáltalaképviseltpolitikaiirányvonalnak végig domináns szerepe volt a két világháború közötti Kárpátalja társadalmi és
politikaiéletében.(Pop2005,362.p.;Vehes–Tokar2010,97.p.)
Abródy-kormányelsőlépéseiközéaszlovákiaésKárpátaljaközöttihatártárgyalásokmegindításatartozott.Márakormánymegalakulásánakmásnapján,október12én szlovákiába utazott Fencik meghatalmazott miniszter, aki előbb a kelet-szlovákiai
EperjesenPavelGojdicsgörögkatolikuspüspökkelésaszlovákiairuszinságvezetőivel,
majdoktóber14-énPozsonybanJozefTisoszlovákkormányfőveltárgyaltahatáretnikaialapúmódosításánaklehetőségéről.Tisoazonban,akizsolnánméghajlandónak
mutatkozott a kérdés megvitatására, ezúttal – a szlovák–magyar határtárgyalásokra
hivatkozva–márelzárkózottazérdemimegbeszélésektől,azokatígykésőbbiidőpontrahalasztották.Fencikkezdeményezéséreugyanakkoroktóber13-ánfelújítottatevékenységétazeperjesiorosz(ruszin)nemzetiTanácsis,eztkövetőenpedigaruszinlaktakelet-szlovákiaijárásokbanésfalvakbansorrajötteklétreahasonlóorosznemzeti
tanácsok, amelyek a következő napokban nagygyűléseken, valamint az ungvári és a
pozsonyi autonóm, illetve a prágai központi kormányhoz intézett memorandumok és
petícióksokaságábanköveteltékjárásaikésfalvaikKárpátaljáhozcsatolását.7
Abródy-kormányoktóber18-ánmégegyszakértőibizottságotislétrehozottahatártárgyalásokkalkapcsolatosmunkálatoklevezénylésére,amelyvezetésétMikolabeszkid
történészre bízta. Az Eperjesen székelő bizottság ugyanakkor hamar kivívta a szlovák
hatóságoknemtetszését,amelyek–nemteljesenalaptalanul–abizottságotgyanítottákakelet-szlovákiairuszinságszeparatistamegnyilvánulásaimögött.Tevékenységeígy
nem lehetett hosszú életű, amiben a szlovák kormány ellenérdekeltsége mellett nem
elhanyagolhatószerepetjátszottabródy-kormánybukása,valamintazatény,hogyakét
autonómtartományközöttihatármódosítása,nohaarrólsohanemmondottlevéglegesen, az új kárpátaljai kormány számára a november 2-i első bécsi döntést követően
másodrendűkérdéssévált.(schvarc–Pekár2014,161–163.p.)
bródybukásátMagyarországgalfenntartottkapcsolataéskormányaKárpátaljaszámáranépszavazástkövetelőhatározataokozta.Akárpátaljaikormányoktóber22–23-i
ülésénekmásodikülésnapjánhatározatbanmondtaki,hogyaruszinlaktaterületolyan
oszthatatlanautonómegységetalkot,amelyhovatartozásátmegváltoztatnicsakisteljesegészében,azautochtonlakosságnépszavazásaútjánlehet.8 Anépszavazásköveteléseegybeesettamagyarkormányszándékával,amelyKárpátaljavonatkozásában
nemelégedettmegazetnikairevízióval,hanemanémetországgalszembennagyobb
mozgásteret biztosító magyar–lengyel határ létrehozására és az egész tartomány
Magyarországhozcsatolásáratörekedett.Amagyarkormányezért,abbanbízva,hogya
népszavazás Magyarország számára kedvező eredményt hoz, szintén népszavazás
7 Fencikszlovákiaiténykedéséreésaszlovákiairuszinokmozgalmáral.Ванат1985,30–33.
p.;Pažur1968,18–22.p.;Švorc2003,360–365.p.
8 Budapesti Hírlap,1938.október27.ruszinszkóönrendelkezéstésnépszavazástkövetel,3.p.
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9 l. pl. Budapesti Hírlap, 1938. október 26. 386 ruszin község távirata hitlerhez és
Mussolinihoz,2.p.;Kis Újság,1938.október26.ruszinközségektávirataMussolinihezés
hitlerhez,1.p.
10 nAČr,PMr,4143.d.,Protokoloschůziministerskérady,konanév úterýdne25.října1938
o1hod.odpoledne.
11 Нова Свобода,1938.október22.Манифест,1.p.
12 Нова Свобода,1938.október27.Українська Центр.Народная Рада проти плебісциту за
конфедерацією,1.p.
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kiírásátkövetelteatartományhovatartozásánakeldöntésére.Eztatörekvéstszolgálta
aza–nagyvalószínűségszerintbródypártjánakköreibőlszármazó,samagyarsajtóban nagy visszhangot kapó9 – kezdeményezés is, amely során 386 ruszin község
MussolinihozéshitlerhezintézetttáviratábankértnépszavazástKárpátaljaszámára.
(suško1997,158.p.)
ugyanezt az álláspontot képviselte bródy a prágai kormány október 25-i ülésén,
amelyakétautonómkormányképviselőinekjelenlétébenacsehszlovákiávalszemben
előterjesztettmagyarterületiigényekreadandóválaszróltárgyalt.Amígaszlovákkormánytagjaivalamennyien,akárpátaljaiminiszterekközülpedigbacsinszkijésrévai
elfogadtaanémet–olaszdöntőbíróságot,addigbródyragaszkodottanépszavazáshoz,
sőt felvetette a csehszlovák–magyar és a szlovák–ruszin határrendezés kérdésének
összekapcsolásátis,vagyismindkettőesetébenvagynépszavazást,vagydöntőbíróságotkövetelt.10
AkárpátaljainépszavazásazonbanelfogadhatatlanvoltnemcsakPrága,hanemaz
ukranofilpolitikaiirányzatésnémetországszámárais.AzElsőukránKözpontinemzeti
Tanács a magyar törekvésekkel szemben a harmadik birodalomban támaszt kereső
Volosin és révai kezdeményezésére már október 21-én olyan kiáltványt fogalmazott
meg,amelyegyebekközöttanémetországgalvalóegyüttműködéstkövetelteaprágai
kormánytól,11 október24-iülésénpedigbejelentette,hogynincskifogásaamagyaretnikai területek Magyarországhoz csatolása ellen, az egész Kárpátalja hovatartozására
vonatkozónépszavazástazonbanelutasítja.12 Volosinésrévaioktóber24-énaprágai
németkövetségetisfelkeresték,sanémetdiplomáciasegítségétkértékbródynakés
Fenciknekakormánybóltörténőeltávolításaésazukranofilirányzathatalomrasegítéseérdekében.(Tilkovszky1967,147.p.;zseliczky1998,40.p.)
bródy eltávolítása megfelelt a Kárpátalja Magyarországhoz csatolását és a közös
magyar–lengyelhatárt1938őszénméghatározottanelutasító,abban–nemalaptalanul – németellenes kezdeményezést látó németország érdekeinek is. berlin célja az
volt, hogy az autonóm Kárpátalja a harmadik birodalomnak ekkorra már teljesen
kiszolgáltatott csehszlovák állam része maradjon, s amint azt egy október 7-i német
külügyminisztériumifeljegyzésismegfogalmazta,esetlegegynémetbefolyásalattálló
majdani nagy-ukrajna kiindulási pontja lehessen. (ádám 1968, 305. p.; schvarc–
holák–schriffl2008,72–78.p.)Azukranofilruszinpolitikusokatanémetdiplomácia
eztkövetően1939márciusáigabbanameggyőződésbenringatta,hogyKárpátaljának
az „ukrán Piemont” szerepét szánja a különböző országok között megosztott ukrán
területekegyesítésében.A„kárpátukránadu”azonbanberlinszámárajórésztcsupán
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aztacéltszolgálta,hogynyomástgyakorolhassonáltalacsehszlovákiára,valaminta
KárpátaljávalszomszédosMagyarországra,lengyelországraésromániára.
bródyeltávolításáraamagyartitkosszolgálattalfenntartottkapcsolatáthasználták
fel,amirenemekkorderültfény,régótaismertvolt,dejóalkalmatszolgáltatottanépszavazástkövetelőpolitikusfélreállítására.Prágaoktóber26-ánleváltottaőtminiszterelnökitisztségéről,megfosztottaképviselőimentelmijogától,shazaárulásésaköztársaságvédelmérőlszólótörvénymegsértésénekvádjávalvizsgálatifogságbahelyezte.
utódáváacsehszlovákkormányelőszörahozzáhasonlóanaruszofilirányzatotképviselő Petro zsidovszkijt szánta, a prágai német követség ideiglenes ügyvivőjének közbenjárásáraazonbanvégülazukranofilirányzatvezéralakja,aberlinszámáraelfogadhatóbb Avgusztin Volosin kapott kormányfői megbízást. Prága a német „ajánlást”
abban a reményben teljesítette, hogy elnyeri ezáltal németország támogatását a
csehszlovák–magyar határkérdést rendezni hivatott döntőbírói tanácskozás során.
(suško1973,177.p.)
Volosinháromfőskormányábanaruszofilirányzatképviselőinektöbbségemárnem
kapotthelyet.Azegyetlen–ideiglenes–kivételtEdmundbacsinszkijjelentette,akia
kormány december 1-jei átalakításáig maradt tagja a kabinetnek. Kimaradt, illetve
távozott a kormányból Pjescsak államtitkár és Fencik meghatalmazott miniszter is.
utóbbiazungvárilengyelkonzulátusramenekülvekerülteelaletartóztatást,majda
bécsidöntésutánMagyarországratávozott.
Az új kormány az előzőtől gyökeresen eltérő politikai irányvonalat követett.
hozzálátott Kárpátalja ukránosításához, s németországra támaszkodva és annak
támogatását élvezve egy tekintélyelvű ukrán államiság kiépítéséhez. Mindeközben
nem elégedett meg politikai ellenfeleinek a hatalomból való kiszorításával, hanem a
ruszofil,illetveruszinpolitikaiirányvonalteljesfelszámolására,shatalmimonopóliuma
bebetonozásáratörekedett,amitkinevezéseutánnemegészegyhétenbelülsikeresen
megisvalósított.
Apolitikaipártokfelszámolása–szlovákiáhozésacsehországrészekhezhasonlóan–akommunistapártbetiltásávalkezdődött,amimároktóber24-énmegtörtént.13
négynappalkésőbb,október28-ánkerültsorazösszestöbbipárt,köztükazEgyesült
MagyarPárt(EMP)működésénekfelfüggesztésére.14 AsortaKözpontiorosznemzeti
Tanács,valamintazoroszésruszinirányultságúegyesületekéssajtótermékekoktóber
31-ibetiltásazárta,15 azegyetlenengedélyezettpolitikaiszervezetígy1938novemberéreazElsőukránKözpontinemzetiTanácsmaradt.Volosinrendszerénekfőtámaszát
13 Нова Свобода,1938.október27.Іна Підкарпатті комуністична партія розвязана,1.p.(A
kommunistapártotszlovákiábanoktóber9-én,acsehországrészekbenoktóber20-ántiltottákbe.)
14 Нова Свобода,1938.október30.Всі політічні партії на Підкарпатті розвязані,2.p.
15 Kárpáti Magyar Hírlap, 1938. november 3. A Volosin-kormány feloszlatta a Központi orosz
nemzeti Tanácsot (A tilalom az orel tornászegyesületre, a Kurtyák Gárdára, a Fencik-féle
FeketeingeseknemzetiGárdájára,FencikNas Puty ésbródyRusszkaja Pravda címűnapilapjára,valamintazAFszRusszkij Vesztnik címűhetilapjáravonatkozott.)
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2.Aválasztásokjogiszabályozásaéskiírása

Akárpátaljaipolitikaireprezentáció,amintaztmáraszlovákpártokzsolnaiértekezletén,majdpedigaztkövetőungvárimemorandumábanismegfogalmazta,aszlovákokévalazonosalkotmánytörvénybengondolkozott.Miutánaszlovákautonómiatörvény
véglegesváltozatacsupán1938.november15-érekészültel,azaztmintánaktekintő
kárpátaljaitörvényjavaslatkidolgozásaiscsakekkorkerültterítékre.Akárpátaljaiautonómiatörvény megszövegezése Julian révai nevéhez fűződik, akit a prágai kormány
november16-ánbízottmegazalkotmánytörvénytervezeténekkidolgozásával.19
AzautonómiatörvényrévaiésJaromírnečascsehszociáldemokratanemzetgyűlési
képviselő által véglegesített javaslatát november 17-én terjesztették a nemzetgyűlés
képviselőházaeléjóváhagyásra.Azösszességében21képviselőáltalaláírt20 tervezet
valóbanaszlováktörvényjavaslatbólindultki,attólazonbannéhánypontbankülönbözött.AszojmmegválasztásátésösszehívásáttárgyalóV.cikkelyehárompontbantért
elaszlovákszabályozástól.Aszlovákjogszabálytóleltérően,amelykimondta,hogya
szlovákországgyűléstatörvénykihirdetésétőlszámítottkéthónaponbelülkellmegvá-

16 AszicsGárdáral.Pahirja2014,117–154.p.
17 Урядовий Вістник Правительства Підкарпатської Руси.1938.december6.РіквиданняI.,
число3.,22–23.p.
18 Урядовий Вістник Правительства Підкарпатської Руси.1938.december31.РіквиданняI.,
число6.,39.p.
19 nAČr,PMr,4144.d.,Protokoloschůziministerskérady,konanédne16.listopadu1938o
16hod.odpoledne.
20 Figyelemreméltó,hogyrévainkívülegyetlenkárpátaljai,illetveruszintörvényhozósemadta
nevétatervezethez.Azaláírók–acsehszlováknéppártibohumilstašekkivételével–valamennyiencsehvagyszlováknemzetiségűszociáldemokrataképviselőkvoltak.
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a dmitro Klimpus vezetésével november 9-én megalakult Kárpáti szics félkatonai
védelmiszervezet,azún.szicsGárdajelentette.16
Kárpátalja ukránosítását kívánták előmozdítani az első bécsi döntést követően
ungvárrólhusztraköltözőautonómkormányazonrendeleteiis,amelyekazukránnyelvet tették meg a terület államnyelvévé és iskoláinak tanítási nyelvévé, s kimondták,
hogy a tartomány nevének végleges rendezéséig a Podkarpatszka rusz megnevezés
mellettaKarpatszkaukrajina,vagyisaKárpátiukrajnaishasználható.Anovember25énkeltállamnyelvrendeletéstanításinyelvetszabályozórendelet,17 valamintatartomány megnevezéséről szóló december 30-i rendelet18 alkotmányellenes döntés volt,
mivel ellentmondott a Kárpátalja autonómiájáról november 22-én elfogadott alkotmánytörvénynek,amelyatartományvéglegesnevének,hivataloséstanításinyelvének
a megállapítását a megválasztandó szojm hatáskörébe utalta. A prágai kormányzat
azonban, amely az idő előrehaladtával egyre kisebb befolyással rendelkezett
Kárpátalján,ekkormárnemvoltabbanahelyzetben,hogyazalkotmánybanfoglaltaknakérvénytszerezhessen.
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lasztani,aszojmmegválasztásáratizennyolchónaposhatáridőtállapítottmeg.Amandátumokszámátnemaleadottszavazatok,hanema„népcsoportok”tagjainakszámátóltettefüggővéazzal,hogymindenegyesnépcsoport20.000tagjáraegymandátum
esik.Végülpedig,mivelatartományújszékhelyérőlungvárMagyarországhozcsatolásátkövetőenmégnemszületettdöntés,azautonómkormányrabízta,hogykijelöljea
szojmelsőülésénekhelyszínét.21
Azalkotmánytörvénytervezete–aszlováktervezethezhasonlóan–aképviselőház
kezdeményezőésalkotmányjogibizottságaelékerültmegvitatásra.Amígazelőbbinem
fűzötthozzákülönösebbészrevételt,addigazalkotmányjogibizottságnovember18-i
ülésénhosszasvitabontakozottkiajavaslatnakatartománymegnevezését,valamint
hivatalos nyelvét és az iskolák tanítási nyelvét szabályozó kitételeiről. A révai által
kidolgozotttörvényjavaslatugyanisaKárpátiukrajnakéntmegnevezetttartományhivataloséstanításinyelvekéntazukrántjelöltemeg.Aképviselőházépületébenugyanakkor ruszofil elkötelezettségű kárpátaljai diákok jelentek meg, akik az alkotmányjogi
bizottságülésévelegyidőbenazépületfolyosóinnemtetszésüknekadtakhangotatartománytervezettújmegnevezésévelkapcsolatban.22 demonstrációjukösszefüggöttaz
oroszirányzatújbóliaktivizálódásával.Anovember14-énújjászervezettKözpontiorosz
nemzeti Tanács az autonómiatörvényről folytatott tárgyalások napjaiban – a kárpátoroszdiákokszövetségévelegyütt–többmemorandumotintézettaközpontikormányhoz,küldöttségepedigszemélyesenismegjelentPrágában,hogyelérjeVolosinkormányánakmenesztésétésEdmundbacsinszkijjalazélenegyújautonómkormánykinevezését.(Магочий 1994,146.p.;Pop2005,373–374.p.)
Az alkotmányjogi bizottság a törvényjavaslat vitatott kitételeit végül – az Első
KözpontiukránnemzetiTanácstiltakozótávirataellenére23 –úgymódosította,hogya
tartományvéglegesnevének,valaminthivataloséstanításinyelvénekmeghatározását
aválasztásokutánösszeülőszojmhatáskörébeutalta.APodkarpatszkaruszhivatalos
névmeghagyásamellettilegfőbbérvazvolt,hogyanemzetközidokumentumokbanés
csehszlovákiaalkotmányábanisezamegnevezésszerepelt.Aszojmmegválasztásával
kapcsolatbanegyetlenmódosításkerültaszövegbe,amelyaválasztásokmegtartására
megállapítotthatáridőtatörvénykihirdetésétőlszámítotttizennyolchónaprólöthónapracsökkentette.24
21 Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Praha (cseh Köztársaság
ParlamentjeKépviselőházánaklevéltára,atovábbiakbanAPs),národníshromážděníČsr–
Poslaneckásněmovna–IV.volebníobdobí,sněmovnítiskč.1434.návrhposlanceJuliane
révayenavydáníústavníhozákonao autonomiiKarpatskéukrajiny.
22 Národní listy,1938.november19.Parlamentjednáo autonomiislovenskaa Podkarpatské
rusi,1.p.;Lidové noviny,1938.november19.Ústavnía zmocňovacízákon,2.p.
23 AtáviratotközliНова Свобода,1938.november22.Телеграма Української Народної Ради
до Праги,1.p.;vö.Делеган–Вискварко 2009, 70.p.
24 APs,národníshromážděníČsr–Poslaneckásněmovna–IV.volebníobdobí,sněmovnítisk
č.1434,zprávaústavně-právníhovýboruo návrhuposl.révayenavydáníústavníhozákona
o autonomiiKarpatskéukrajiny.
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25 Těsnopisecká zpráva o 155. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky
Československé v Praze v sobotu dne 19. listopadu 1938,10–11.p.
26 A Venkov című prágai napilap szerint a törvényjavaslat ellen szavazó két cseh képviselő
ladislavrašínés Františekschwarz volt(Venkov,1938.november20.Ústavnídohodase
slovákyaPodkarpat.rusíhotova,1.p.).
27 Těsnopisecká zpráva o 123. schůzi senátu Národního shromáždění republiky
Československé v Praze v úterý dne 22. listopadu 1938,5–7.p.
28 Sbírka zákonů a nařízení státu československého.ročník1938,částka109.,1201.p.
29 l.pl.Národní politika,1939.január21.sněmovnívolbynaKarpatskéukrajiněbudou12.
února,1.p.;a szlovákországgyűlés1938.decemberimegválasztásáral.Popély2014.
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A nemzetgyűlés képviselőháza ilyen előzményeket követően 1938. november 19én,szombatondéli12órakorültössze,hogy–aszlovákautonómiatörvénnyelegyütt
– megtárgyalja és jóváhagyja a Kárpátalja autonómiájáról kidolgozott alkotmánytörvény-javaslatot.Azeljárásegyikkuriózumátazszolgáltatta,hogyazukranofilrévaiáltal
kidolgozottjogszabálytazalkotmányjogibizottságnevébenaruszofilirányzathoztartozóPavloKosszejorosznyelventerjesztetteelőésindokolta.Miutánaképviselőházszavazattöbbséggelúgyhatározott,hogyvitátsemaszlovák,semakárpátaljaiautonómiajavaslatrólnemfolytat,hanemazonnalhozzálátaszavazáshoz,ajogszabálytelsőolvasatban147szavazattal23ellenében,másodikolvasatbanpedig146szavazattal23
ellenébenszavaztákmegaképviselők.25 Atörvényjavaslatellenmindkétolvasatbana
kommunistapárt21képviselője,valamintkétcsehtörvényhozószavazott.26 utóbbiak
ígytiltakoztakazellen,hogyaképviselőketmegfosztottákattólajoguktól,hogyakét
alkotmánytörvényrőlésáltalábanapolitikaihelyzetrőlvéleménytnyilváníthassanak.
Az alkotmánytörvény-javaslat a nemzetgyűlés képviselőházából a szenátus elé
került,amelyaztnovember22-énugyancsakvitanélkülhagytajóvá.Azülésenrészt
vevő93szenátorbólelsőésmásodikolvasatbanegyaránt79-enszavaztakatörvényjavaslatmellett.Ellenszavazat,akárcsakaszlovákautonómiatörvényesetében,ezúttal
nemvolt,mivelakommunistaszenátorokaszavazáselőttelhagytákazüléstermet.27
Azalkotmánytörvényszerintaválasztásokatatörvénykihirdetésétől,azazdecember16-átólszámítottöthónaponbelül,vagyis1939.májusközepéigkellettmegtartani.28 1939.januárelsőfelébenmárvalószínűsítenilehetett,hogyaválasztásokatlegkésőbbfebruárközepénmegtartják,aválasztásokmeglepetésszerűkiírása,különösen
pedigakiírásmódjamégisváratlanulértemindaközvéleményt,mindpedigaválasztásirészvétellelszámolóellenzékiköröketésakárpátaljainemzetiségeket.Aválasztásokkiírásánaknyilvánosságrahozatalautánugyanacsehsajtómégannakareményénekadotthangot,hogyakárpátaljaiválasztások–aszlovákiaivalellentétben–többpártiak lesznek,29 reményeiben azonban csalódnia kellett. A kárpátukrán kormány a
választások kiírásának meglehetősen hosszú idejű eltitkolásával, a politikai pártok
ezzelegyidejűfeloszlatásával,azellenzékijelölőlistákleadásánakmegnehezítésével,
végülpedigamindezekellenéreleadottlistákelutasításávalolyanhelyzetetteremtett,
hogy a kormánypárton kívül senki másnak ne lehessen esélye a választásokon való
indulásra.
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Azautonómkormánybelügyminisztériuma1939.január12-énkelthirdetményével
február12-éreírtakiaválasztásokatKárpátiukrajnaelsőszojmjába.30 Miutánajelölőlistákatacsehszlovákválasztásitörvényértelmébenlegkésőbbaválasztásokelőtti
21.napon,azazjelenesetbenjanuár22-én,déli12óráigkellettbenyújtaniazországos
választásibizottságelnökének,azokleadásáraelméletilegtíznapálltvolnarendelkezésre. A választások kiírásának hírét azonban egy héten keresztül visszatartották, s
csupánajanuár19-éről20-áravirradóéjszakakiragasztottplakátokonhoztáknyilvánosságra.31 Ahírnyilvánosságrahozatalánakanomáliáiközétartozottazis,hogyelőbb
(január20-án)számoltberólaaprágaivagyakárabudapestisajtó,mintakormányközeli Nova Szvoboda című huszti napilap (január 21-én).32 A huszti kormány Urjadovij
Visztnik címűhivataloslapjánakahirdetménytközzétevőjanuár18-iszámátszintén
csak január 20-án kezdték terjeszteni, a választásokon indulni szándékozóknak így
nemegészkétnapjukmaradtajelölőlistákösszeállítására,azazokataláíróválasztópolgárokaláírásainakhitelesíttetéséreésalistákleadására.
Aválasztásokkiírásaésakiírásnyilvánosságrahozatalaközöttiegyhetetazautonómkormányzatráadásullehetségeskihívóinakfélreállításárahasználtafel.Ahuszti
belügyminisztériumjanuár16-án„aközrendésanyugalomfenntartására”,valamint
arrahivatkozva,hogy„tevékenységükaközbiztonságotfenyegeti”,feloszlattaazösszes
politikai pártot, amelyek működését korábban már felfüggesztették. A pártfeloszlató
hirdetményt az Urjadovij Visztnik – nem véletlenül – csupán január 20-án, a Nova
Szvoboda pedig ráadásul január 22-én, a jelölőlisták leadására kijelölt napon tette
közzé,33 gyakorlatilag lehetetlenné téve ezzel bármilyen új párt bejegyeztetésének és
választásirészvételénekazesélyét.
Volosinékidőközben–amárjóváhagyott,demégnemközzétettválasztásifeltételek ismeretében – hozzáláttak egy kormánypárt megszervezéséhez, s január 18-án
életre hívták az ukrán nemzeti Egységpártot (Українське національне обєднання,
uno),34 amelynek működését január 20-án természetesen az autonóm kormány belügyminisztériumaisengedélyezte.AzerrőlszólóhirdetményazUrjadovij Visztnik január
21-i száma mellett a Nova Szvoboda január 22-i számában, a pártfeloszlató hirdet30 Урядовий Вістник Правительства Підкарпатської Руси. 1939. január 18. Рік видання II.,
число2.,7.p.;vö.Делеган–Вискварко 2009,127–128.p.
31 nAČr,Volebnísoud1920–1939 (Választásibíróság1920–1939;atovábbiakbanVs),25.
d., inv. č. 1143, sign. V 2/39, ověření volby-volitelnosti zvolených členů prvního sněmu
Podkarpatskérusi.
32 Vö. pl. Lidové noviny, 1939. január 20. Volby na Podkarpatsku, 1. p.; Pester Lloyd
(Abendblatt), 1939. január 20. landtagswahlen in Karpathorußland, 5. p.; Нова Свобода,
1939.január21.Вибори до сойму Карпатської України 12.II.1939,1.p.
33 Урядовий Вістник Правительства Підкарпатської Руси. 1939. január 20. Рік видання II.,
число3.,9.p.;Нова Свобода,1939.január22.Політичні партії К.Україні розпущені,1.p.
34 AjelenlegimagyarnyelvűszakirodalombanapártáltalábanukránnemzetiEgyesület,esetleg ukrán nemzeti Egyesülés néven szerepel, mi azonban a korabeli magyar sajtóban és
levéltáriiratokbanleggyakrabbanelőfordulóukránnemzetiEgységpártnévváltozatothasználjuk.
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35 Урядовий Вістник Правительства Карпатської України (Підк. Руси). 1939. január 21. Рік
видання II., число 4., 11. p.; Нова Свобода, 1939. január 22. Наша єдина партія –
„Українське національне обєднання”,1.p.
36 Felvidéki Magyar Hírlap,1939.január21.Volosinpuccsszerűenkiírtaaválasztásokat,12.p.
37 Magyar Nemzet,1939.január24.Volosinelrendelteadiktatúrát,3.p.
38 Урядовий Вістник Правительства Карпатської України (Підк. Руси). 1939. február 4. Рік
виданняII.,число6.,20.p.
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ménnyelegyidőbenlátottnapvilágot.35 Aválasztásokidejéreígyazunolettazegyetlen
engedélyezett,törvényesenműködőpárt,amelyelőttnyitvaálltazútaválasztásirészvételfelé.
Akárpátaljaiukránsajtóapártfeloszlatástbölcspolitikailépéskéntértékelte,mivelhogy „Kárpáti ukrajna politikai rendszere nem fér össze a pártokkal”. (Вегеш 2004,
224.p.)Acsehésaszlováklapokapártokfeloszlatásátésaválasztásokkiírásának
módját általában nem kommentálták, s nem minősítették a történteket a pozsonyi
magyarnapilapoksem.AzelsőbécsidöntésutánbudapestreköltözőPrágai Magyar
Hírlap utódlapja,aFelvidéki Magyar Hírlap ezzelszembenjanuár21-énkritikushangvételűírásbanszámoltbeaválasztásokkiírásánakmódjáról,ami„aszlovákkormány
módszereszerint,rajtaütésszerűen”történt,sarraisfelhívtaafigyelmet,hogyjelölőlistátilyenrövididőalattcsakisakormánypárttudösszeállítani,amelyneknyilvántudomásavoltakormányzatiszándékról.36 hasonlóvéleménytfogalmazottmegaMagyar
Nemzet is,amely„Volosinelrendelteadiktatúrát”címűírásábanmutatottrá,hogya
pártfeloszlatáscéljanemmás,mintazellenzékiésakisebbségipártokválasztásirészvételénekamegakadályozása.37
Apártokfeloszlatásamindazonáltalnemcsakazellenzéketsújtotta,hanemkellemetlenhelyzetbehoztaazegészkárpátaljaipolitikaireprezentációt,köztükahatalom
birtokosait is. A pártfeloszlató hirdetmény megszövegezésekor ugyanis elkerülte a
figyelmüketazatény,hogyahatályoscseh-szlováktörvényekértelmébenafeloszlatott
pártoktörvényhozóielveszítikanemzetgyűlésimandátumukat.Ezpedignemcsakaz
ellenzékipolitikusokatérintette,hanemJulianrévaiminisztertis,akiaszociáldemokrata párt nemzetgyűlési képviselője volt. A pártok feloszlatásával tehát a huszti kormányzatgyakorlatilagkizártaaprágaitörvényhozásbólazösszeskárpátaljaiszenátort
ésképviselőt,sajátminiszterétisbeleértve.
A pártfeloszlatás nemkívánatos következményeit a huszti belügyminisztérium a
pártfeloszlatóhirdetménymódosításávalpróbáltamegelkerülni.Február1-jénolyképpen módosította a hirdetményt, hogy a pártok feloszlatása nem vonatkozik az agrárpártra,aszociáldemokratapártra,anemzetiszocialistapártraésacsehszlováknéppártra,vagyisazokraapártokra,amelyekacsehországrészekbenegyrésztanemzeti
EgységPártjában,másrésztanemzetiMunkapártbanegyesültek.38
A feloszlatott pártok törvényhozóinak mandátumáról a prágai legfelsőbb
Közigazgatási bíróság mandátumtanácsa volt hivatott dönteni. A mandátumtanácsot
azonbanapártfeloszlatóhirdetménymódosításamárnembefolyásoltadöntésemeghozatalában. Február 7-i ülésén megsemmisítette az összes kárpátaljai törvényhozó
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mandátumát,mégpedigjanuár20-tól,vagyisapártfeloszlatóhirdetményközzétételéneknapjátólvisszamenőleg.Mindezaztjelentette,hogyösszességében5kárpátaljai
nemzetgyűlési képviselő és 3 szenátor veszítette el mandátumát. A mandátumuktól
megfosztottképviselőkAndrijbródy,sztepanFencik,PavloKosszej,Julianrévaiésa
cseh nemzetiségű Josef zajíc, a mandátumuktól megfosztott szenátorok Edmund
bacsinszkij,JulianFöldesiésamagyarhokkyKárolyvoltak.39
Atárgyalásnapjánelőbbrévaiminiszter,majdVolosinkormányfőistávirattalfordult a mandátumtanácshoz, amelyben a pártfeloszlatási hirdetmény módosítására
hivatkozvameggyőződésüketfejeztékkirévaimandátumánaktovábbiérvényességévelkapcsolatban.Amandátumtanácsazonbanarraazálláspontrahelyezkedett,hogy
ahirdetményutólagosmódosításasemmitsemváltoztatamandátumokelvesztésén,
mivel az a pártfeloszlató hirdetmény közzétételének napján automatikusan megtörtént.40 A mandátumtanács döntése tehát nemcsak a letartóztatásban levő bródyt, a
még 1938 őszén Magyarországra távozott és decemberben a magyar országgyűlés
képviselőházánaktagjávákinevezettFenciketésFöldesit,valamintaVolosin-kormány
többi politikai ellenfelét érintette, hanem a huszti kormány második emberét, révai
minisztertis.
A legfelsőbb Közigazgatási bíróság mandátumtanácsának döntése súlyos következményekkeljártmindKárpátaljára,mindpedigahusztikormányzatranézve.Atartományegyrésztteljesegészébenképviseletnélkülmaradtaprágainemzetgyűlésben,
annakkövetkeztébenpedig,hogyahatályoscseh-szlováktörvényekértelmébenafeloszlatott pártok törvényhozói három évre elveszítik aktív és passzív választójogukat,
kérdésessé vált révai miniszter megválaszthatósága is a kárpátaljai szojmválasztás
során.41

3.Azellenzékválasztásirészvételénekmeghiúsítása

nohaazautonómkormányapártokatfeloszlatta,smindentmegtettazellenzékijelölőlistákbenyújtásnaklehetetlennétételeérdekében,ahusztiországosválasztásibizottsághozösszességébenmégisháromjelölőlistaérkezett.Azelsőakormánypártlistája,
hivatalosmegnevezéseszerintaz„ukránnemzetiEgységpártésanemzetiségicsoportoklistája”voltVolosinkormányfővelésrévaiminiszterrelazélen.Ezenalistánkapott
helyetakárpátaljaicsehek,anémetekésarománokegy-egyképviselőjelöltjeis.
Amásikkettőazorosz-ruszinirányzatúellenzékipolitikusokjelölőlistájavolt,akika
pártokfeloszlatásakövetkeztében„Kárpátaljairuszinok”néven,valamintaKárpátaljai
39 Esti Újság,1939.február9.Megfosztottákmandátumuktólakárpátaljaiképviselőketésszenátorokat,2.p.(bródyazAFsz,FencikazAutonómorosznemzetiPárt,Kosszejazagrárpárt,
révaiészajícaszociáldemokratapártképviselője,bacsinszkijazagrárpárt,FöldesiazAFsz,
hokkyazEMPszenátoravolt.)
40 Lidové noviny,1939.február8.Podkarpatskobezmandátů,2.p.
41 Apártfeloszlatástkövetőjogilépésekrel.ahusztikormányprágaiképviseletétvezetőVincent
shandorvisszaemlékezését:shandor1997,140–142.p.
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42 nem azonos az uno listáján szereplő és képviselői mandátumot szerző, majd miniszterré
kinevezettAvgusztinstefannal.
43 nA Čr, Vs, 25. d., inv. č. 1143, sign. V 2/39, ověření volby-volitelnosti zvolených členů
prvního sněmu Podkarpatské rusi. (A kárpátukrán emigráns memoárirodalom egy további
jelölőlistárólismegemlékezik,amelynekazonbansemakorabelisajtóban,semaválasztási
bizottságirataiközöttnincsnyoma.Azukránnőkszervezetének–későbbvisszavont–jelölőlistájárólvanszó,amelyetállítólagazértnyújtottakbe,mivelakormánylistánegyetlennő
semszerepelt.Vö.Росоха 1949,30–31.p.;Стерчо 1965,124.p.)
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ruszinokEgyesületenevébenadtáklelistáikat.A„Kárpátaljairuszinok”névenbenyújtottlistaelsőkéthelyétPavloKosszejnemzetgyűlésiképviselőésMihajloVaszilenko,
azellenzékilistakezdeményezőjefoglaltael,hatodikhelyénEdmundbacsinszkijszenátor, az autonóm kormány volt belügyminisztere, tizedik helyén pedig Avgusztin
stefan,ruszkaKrajnaegykorikormányzója,majdnépbiztosaszerepelt.42 AKárpátaljai
ruszinokEgyesületenevébenleadottlistavezetőjeEmilijanValnyickijszolyvaiügyvéd,
a Kárpátorosz Jogászok szövetségének titkára volt. A két ellenzéki lista a leadásuk
körülibonyodalmakszültekényszerhelyzetbőladódott,sezeredményezteaztis,hogy
többképviselőjelöltet,ajelöltekegynegyedétmindkétlistárafelvették.IlyenvoltpéldáulPavelcibere,aKözpontiorosznemzetiTanácstitkára,akia„Kárpátaljairuszinok”
jelölőlistájána13.,aKárpátaljairuszinokEgyesületéneklistájána12.helyenszerepelt,vagyVaszilijVelicsko,husztegykoripolgármestere,akiazelőbbilistána23.,az
utóbbina27.helyetfoglaltael.43
Ahatalomazellenzékilista,illetvelistákleadásátésazellenzékválasztásirészvételétigyekezettmindenáron,akárerőszakosúton,törvényteleneszközökkelismeghiúsítani.Azellenzékalistabenyújtásáhozszükségesaláírásokateredendőenszolyvánés
környékéngyűjtötteössze.Azaláírásokatjanuár20-ánszinténszolyván,ahelyiközjegyzőnél kívánták hitelesíttetni, a közjegyző elé terjesztett listát azonban a járási
választásibizottságelnökeelkobozta.Miutánazeltulajdonítottlistátmásnapsemszolgáltatták vissza, az ellenzék a „Kárpátaljai ruszinok” nevében egy új listát állított
össze, amelyhez az aláírásokat már nem szolyván, hanem a lengyel határon fekvő
Alsóvereckén gyűjtötték és ugyanott hitelesíttették január 21-én. Időközben a
Kárpátaljai ruszinok Egyesülete nevében, a huszt melletti Iza lakosainak aláírásával
összeálltegymásik–akorabelisajtóáltalizaiortodoxhívőklistájánaknevezett–ellenzékilistais,amelyetazonbancsupánjanuár22-én11óra47perckor,tehátaleadási
határidőlejártaelőtt13perccelsikerülthitelesíttetni.
Azellenzékilistákösszeállításátésleadásátahusztikormányzategyebekközötta
listákaláíróinakésalistákonszereplőképviselőjelöltekőrizetbevételévelismegpróbáltamegakadályozni.őrizetbevettéktöbbekközöttAvgusztinstefant,PavelFedort,a
KözpontiorosznemzetiTanácsvezetőségitagját,Mihailbukovicsveléteipolgármestert,Georgijbatorijkovácsrétiorvost,valamintGeorgijsztankanyinyecésdmitrijbilkov
ortodox lelkészeket. Az őrizetbe vett képviselőjelöltek közé tartozott a „Kárpátaljai
ruszinok”listájánakvezetője,PavloKosszejis,akitaszicsGárda–képviselőimentel-
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mi jogát is megsértve – házi őrizetben tartott mindaddig, amíg le nem telt a listák
benyújtásáramegállapítotthatáridő.44
Miutánazellenzékilistákatmindezekellenéresikerültösszeállítaniéshitelesíttetni,
ahusztiországosválasztásibizottságvoltaz,amelyakadályokatgördítettazelfogadásukelé.Aválasztásibizottságazunojanuár22-én11óra30perckorbenyújtottjelölőlistájáttermészetesenelfogadta,mindösszeaztakötelezettségetróttaapártra,hogy
háromnaponbelül,azazjanuár25-igpótoljaahiányzó6.500koronásválasztásikauciót.A„Kárpátaljairuszinok”11óra50perckorleadottlistájávalszembenaszintén
hiányzó választási kaució mellett már számos további kifogást emelt, s alaki hibák
miattkiegészítéscéljábólvisszaadtaazzal,hogyjanuár25-éndéli12óráigpótoljáka
hiányosságait.Abizottságegyebekközöttaztkifogásolta,hogyhiányziktöbbképviselőjelöltnyilatkozataarról,miszerintelfogadjaajelölést,ajelölőlistátegynemengedélyeztetettpolitikaitömörülésnevébennyújtottákbe,valaminthogyalistamegbízottjakéntmegnevezettMilošdrbalhusztiügyvédegymásiklista–azunolistájának–jelöltje.Aharmadiklistát,aKárpátaljairuszinokEgyesületenevébenleadottlistátaválasztási bizottság azonnal elutasította, mivelhogy benyújtására 12 óra 4 perckor, vagyis
négyperccelaleadásihatáridőletelteutánkerültsor.45
A„Kárpátaljairuszinok”jelölőlistájánakkálváriájamindezzelazonbanmégkorántsemértvéget.AmikorAlekszandrhrabar,alistaegyikképviselőjelöltje,egybenalista
újmegbízottjaakijavítottlistátésa6.500koronaválasztásikauciótjanuár25-én10
óra15perckorazországosválasztásibizottságnakhelyetadóhusztikormányhivatal
épületébenbeakartanyújtani,azépületetőrzőszics-gárdistákésarendőrségközösen
akadályoztamegannakleadásában.Aválasztásibizottságelnökére,PetroKalinyukra
várakozóhrabartelőbbagárdistáktettlegesenbántalmazták,majdahelyszínreérkező
rendőrökjegyzőkönyvfelvételeürügyévelarendőrségrekísérték,miközbenaztsemtettéklehetővészámára,hogyanálalévőkauciótésajelölőlistátkéttársánakátadja.A
rendőrségenkihallgatták,felvettékajegyzőkönyvet,sotttartottákdéli12óráig.Alista
benyújtásáramegállapítotthatáridőlejártautánszabadontávozhatott,alistaésakaucióleadásáraazonbantermészetesenmárnemnyíltlehetősége.46
Aválasztásibizottságmindezekutánjanuár27-iülésénaztállapítottameg,hogya
választásitörvényelőírásaitcsupánazunoteljesítette,amelypótoltaahiányzóválasztási kauciót, ezért csak az uno jelölőlistáját ismeri el érvényesnek. A „Kárpátaljai
ruszinok”jelölőlistájátugyanakkorazonacímen,hogyannakalakihiányosságaitésa
44 AKPr,f.KPr–Pr,15.d.,inv.č.923,Pr45/39;nAČr,Vs,26.d.,inv.č.1145,sign.V4/39,
stížnostdovolebdosněmuKarp.ukrajiny.
45 nA Čr, Vs, 25. d., inv. č. 1143, sign. V 2/39, ověření volby-volitelnosti zvolených členů
prvníhosněmuPodkarpatskérusi.
46 nAČr,Vs,26.d.,inv.č.1144,sign.V3/39,stížnostdovolebdosněmuv Podk.rusi; inv.č.
1145,sign.V4/39,stížnostdovolebdosněmuKarp.ukrajiny;AKPr,f.KPr–Pr,15.d.,
inv.č.923,Pr45/39;Magyarnemzetilevéltárországoslevéltára,budapest(atovábbiakban:Mnlol),K63–72.cs.–1939–7.t.–7/42,873/1939.Akeletszlovenszkóiruszin
képviselőktiltakozásaakárpátaljaiválasztásokellen
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4.Azunojelölőlistája

Azegyetlenelfogadottjelölőlista,az„ukránnemzetiEgységpártésanemzetiségicsoportoklistájának”összetételétaválasztásibizottságjanuár27-iülésétkövetőenhoz-

47 nAČr,Vs,25.d.,inv.č.1143,sign.V2/39;Протокол списаний дня 27.січня 1939р.в
канцелярії предсідника Краєвої виборчої комісії;Нова Свобода,1939.január29.Листа
кандидатів „Подкарпатських русинов”відкинена,2.p.
48 AKPr,f.KPr–Pr,15.d.,inv.č.923,Pr32/39.
49 Mnlol,K63–72.cs.–1939–7.t.–7/42,873/1939.Akeletszlovenszkóiruszinképviselőktiltakozásaakárpátaljaiválasztásokellen.
50 Új Hírek, 1939. február 12. Az eperjesi ruszin nemzeti Tanács tiltakozott rómában és
berlinben,2.p.
51 AKPr,f.KPr–Pr,15.d.,inv.č.923,Pr45/39.
52 nA Čr, Ministerstvo spravedlnosti 1918 – 1945 (Igazságügyi Minisztérium 1918–1945; a
továbbiakban: Ms), 1223. d., inv. č. 771, sign. VI/19, č. 6414/1939. zprávy stát.
zastupitelstvív chustuo poměrechnaPodk.rusi.
53 nAČr,PMr,4146.d.,Protokoloschůziministerskérady,konanévestředudne25.ledna
1939o5hod.odpoledne.
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választásikauciótamegállapítotthatáridőignempótolták,aválasztásibizottságviszszavontnak,egyúttalérvénytelenneknyilvánította.47
Azellenzékiruszinpolitikusokatörvényességetmegcsúfolóeljárásbatermészetesennemtörődtekbele,sbeadványoksorábantiltakoztakjelölőlistájukelutasításaésa
velük szemben alkalmazott erőszak ellen. Petro zsidovszkij nemzetgyűlési képviselő,
Vaszil Karaman, a Központi orosz nemzeti Tanács elnökségi tagja, valamint Emilijan
ValnyickijésPavelcibereképviselőjelöltekmárjanuár24-énközöstáviratbantiltakoztakEmilháchaköztársaságielnöknélaválasztásokkiírásánakmódja,valamintajelölőlistákösszeállításaésbenyújtásasoránelkövetettvisszaélésekmiatt.48 Aruszinlista
elutasításátkövetőenzsidovszkijésPjescsakképviselőkjanuár28-ánaköztársasági
elnök mellett Volosin miniszterelnökhöz is eljuttatták tiltakozásukat, amelyben a
választások elhalasztását, a jelölőlisták benyújtására pedig újabb határidő kiírását
követelték.49 hasonló távirattal fordultak február elején ciano olasz és ribbentrop
németkülügyminiszterhezis,akiktőlaztkérték,hogylépjenekközbeaprágaikormánynálajelölőlistabetiltásánakvisszavonásaérdekében.50 zsidovszkijésaKözpontiorosz
nemzetiTanácsfebruár2-iközösbeadványavégülismétaköztársaságielnökötkérte
akiírtválasztásokelhalasztásáraésújválasztásokkiírására.51
Abeadványokazonbansorraelintézetlenekmaradtak,csakúgy,mintKosszejképviselőpanasza,akiaprágainemzetgyűlésképviselőházánakelnökéhezintézetttáviratában tiltakozott a képviselői immunitását is sértő házi őrizetbe vétele ellen.52
Tiltakozásával január 25-én a prágai kormány is foglalkozott, azt azonban elintézte
azzal,hogyatörténtekkivizsgálásátakárpátaljaiminiszterekrebízta–azokra,akika
legérdekeltebbekvoltakazellenzékválasztásirészvételénekmeghiúsításában.53

30

Popély árpád

FóruM Társadalomtudományiszemle,XIX.évfolyam2017/3,somorja

ták nyilvánosságra. A lista nemcsak a huszti Nova Szvobodában jelent meg, hanem
közzétettevagyismertettealegtöbbcsehésszlováknapilapis.54 Aválasztásieljárást
számos bírálattal illető és ellenszenvvel szemlélő magyarországi sajtó ugyanakkor
mélyenhallgatottróla,ígyalistaamagyarlapokközül–közelegyhónappalaválasztásokatkövetően–egyedülazungváriKárpáti Magyar Hírlapbanlátottnapvilágot.55
AzukránnemzetiEgységpártésanemzetiségicsoportokjelölőlistájánakösszetételeakövetkezővolt:56
dr.AvgusztinVolosin,Kárpátiukrajnakormányánakelnöke,huszt
Julijrévai,Kárpátiukrajnaminisztere,huszt
dr.Mihajlobrascsajko,közjegyző,huszt
dr.Julijbrascsajko,ügyvéd,huszt
Ivanhriha,földműves,Felsőverecke
Adalbertdovbak,lelkész,Iszka
dr.Mikoladolinaj,orvos,huszt
dr.Milošdrbal,ügyvéd,huszt
Avgusztindutka,bíró,huszt
IvanIhnatko,földműves,bilke
dr.VolodimirKomarinszkij,ügyvéd,huszt
IvanKacsala,vasutas,Perecseny
VaszilKlempus,kereskedő,Kőrösmező
sztepanKlocsurak,hivatalnok,huszt
Vaszillacanics,tanító,nagyberezna
MikolaMandzjuk,tanító,nagyszőlős
MihajloMaruscsak,gazdálkodó,nagybocskó
leonyidromanyukmérnök,hivatalnok,huszt
GrigorieMoys,esperes,Tiszafejéregyház
dmitronyimcsuk,igazgató,huszt
AntonErnstoldofredimérnök,államtitkár-helyettes,huszt
JurijPazuhanics,tanfelügyelő,huszt
IvanPerevuznik,földműves,szerednye
PetroPopovics,földműves,nagylucska
Fegyirrévai,nyomdaigazgató,huszt
dr.Mikolarizdorfer,orvos,szolyva

54 Vö. Нова Свобода, 1939. január 29. Листа кандидатів Українського Національного
Обєднання і народностевих груп, 1. p.; Národní listy, 1939. január 29. Kdo kandiduje do
sněmuKarpatskéukrajiny,2.p.;Národní práce,1939.január30.32kandidátů„ukrajinské
národníjednoty“,2.p.;Slovák,1939.január31.Vološinvediejednotnúkandidátkudoukrajinskéhosnemu,2.p.;Slovenská pravda,1939.január31.Vološinvediekandidátkudoukrajinskéhosnemu,1.p.
55 Kárpáti Magyar Hírlap,1939.március8.Aruszinszkóiukránparlamentdíszesnévsora…,1.p.
56 Azukránnyelvűjelölőlistánacseh,arománésanémetjelöltneveésadataicseh,román,
illetvenémetnyelvenszerepeltek.
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dr.sztepanroszoha,hivatalnok,huszt
Jurijsztaninec,lelkész,Vajnág
Vaszilsobej,gazdálkodó,Irhóc
Avgusztinstefan,iskolaügyiminisztériumifőnök,huszt
KiriloFedeles,hitoktató,bilke
MihajloTulik,szerkesztő,huszt

57 AzortodoxvallásúképviselőjelöltekazunoalelnökitisztétisbetöltőMihajloTulik,valamint
Mihajlo Maruscsak, leonyid romanyuk, Petro Popovics és Vaszil sobej voltak. (Karpatoukrajinská svoboda,1939.február10.,Pravoslavníkandidáti,4.p.)
58 GörögkatolikuslelkészvoltmármagaalistavezetőVolosinkormányfőis.AlistatovábbigörögkatolikuslelkészeiAdalbertdovbak,Jurijsztaninec,KiriloFedelesésarománGrigorieMoys
voltak.
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Alistaösszeállításátszámosvitakísérte.Vitatárgyátképezteegyebekközöttaz,számításbavegyék-eajelöltekegykoripárthovatartozásátvagyinkábbakorporatívelveknekmegfelelően,esetlegaszámításbajöhetőjelöltekérdemeinekfigyelembevételével
állítsák azt össze. Az uno vezetői abban sem tudtak megegyezni, megengedhető-e
vagysem,hogyalistántestvérpárokszerepeljenek.Apártvezetésevégülúgyhatározott,hogyajelölőlistaösszeállításátVolosinkormányfőrebízza,akiJulianrévaisegítségéveleliskészítetteazt.Azáltalukösszeállítottlistátazunovezetésévelmégjóvá
kellettvolnahagyatni,ettőlazonbanutólageltekintettek.(Росоха 1949,31–32.p.)
AjelölőlistaelsőkéthelyétVolosinkormányfőésrévaiminiszterfoglaltael,atöbbi
jelölt,néhánykivételtőleltekintve,azukránábécészerintisorrendbenkövetteegymást.
A listán végül két testvérpár is helyet kapott: a révai testvérek a lista 2. és 25., a
brascsajkotestvéreka3.és4.helyénszerepeltek.Aképviselőjelölteklistánelfoglalt
helyének nem volt különösebb jelentősége, a 32 tagú szojm létszáma ugyanis előre
adottvolt,snemfüggöttalistáraleadottszavazatokszámától.Azugyancsak32fős
jelölőlistán29-enképviseltékazuno-t,1-1személypedigacseh,arománésanémet
kisebbséget. Az uno jelöltjei között, egykori párthovatartozásukat tekintve, Volosin
keresztény néppártjának és révai szociáldemokrata pártjának a képviselői domináltak,akikegyaránttízhelyetkaptakajelölőlistán.rajtukkívülhetenkerültekkiazagrárpártból,skettenképviseltékaz„ukránnacionalistaifjúságot”.(Магочий 1994,240.p.)
Amiazukránjelöltekvallásihovatartozásátilleti,aznemfeleltmegmaradéktalanula
kárpátaljairuszinságfelekezetimegoszlásának.Aruszinlakosságközelegynegyedétkitevőortodoxokatminimálisanhéthelyillettevolnamegajelölőlistán,azuno29jelöltje
közé azonban a 24 görögkatolikus mellett mindössze 5 ortodox vallásút vettek fel.57 A
görögkatolikusdominanciáterősítetteazis,hogymiközbenalistánegyetlenortodoxlelkészsemszerepelt,agörögkatolikuslelkészekszámáraöthelyetbiztosítottak.58
AlistánszereplőnemzetiségijelöltekMilošdrbalhuszticsehügyvéd,GrigorieMoys
tiszafejéregyháziromángörögkatolikusesperesésAntonErnstoldofredi,azautonóm
kormány német államtitkár-helyettese voltak. Az ő listára kerülésük pontos hátterét
nem ismerjük. Azt a választások kiírásáról tájékoztató cseh sajtóból tudjuk, hogy a
német jelöltnek a kormánylistán indulása ekkor már eldöntött tény volt, a csehek
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választásirészvételénekmikéntjérőlpedigakárpátaljaicsehnemzetiTanácsjanuár
20-ivezetőségiülésehatározott.Azüléstacsehsajtóúgytálalta,hogyazacsehjelölőlistaösszeállításánakcéljávalülössze,59 annakdöntéseazonbanaválasztásifeltételekismeretébennemlehetettegyéb,mintafelajánlotthelyelfogadásaakormánylistán.Ajelölőlistanyilvánosságrahozatalaelőttegyescsehlapokkétcsehjelöltrőliscikkeztek60 – az állítólagos második jelölt Klement Pavloušek, a cseh nemzeti Tanács
elnökelettvolna–,alistánazonbanacsehekszámáraanémetekhezésarománokhoz
hasonlóanegyhelyetbiztosítottak.
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5.Aválasztásikampány

Aválasztásikampány,csakúgy,mintaszlovákiaiországgyűlésiválasztásokatmegelőző
kampány,teljesegészébenatotalitáriusrendszerekbenbevetteljárásraemlékeztetett.
legálisankampányolnicsakisalistamellettlehetett,azesetlegesellenvéleménymegfogalmazásátahatalomazonnaliretorziójakövette,amitöbbhelyüttalakosságésa
karhatalmierők,illetveaszicsGárdaközöttiösszetűzésekhezvezetett.
Akampányegyikjellemzőjeaválasztásoktulajdonképpeninépszavazásjellegének
hangsúlyozásavolt.AmintaztVolosinkormányfőjanuár22-én,aválasztásikampány
nyitányátjelentőhusztinagygyűlésenkijelentette:aválasztásössznemzetinépszavazáslesz,amelymegmutatja,hogynépünktovábbraisszabad,önállóéletetakarélni,
nempedigMagyarországhoztartozni.61 hasonlóanfogalmazottaNova Szvoboda február5-ivezércikkeis,amelyszerintaválasztásolyannépszavazáslesz,amelysorána
választókaválasztásokonvalórészvételükkelés„igen”szavazatukkalakárpátukrán
kormányt,Kárpátiukrajnaönállóságát,valamintacsehekkelésszlovákokkalalkotott
hármasföderációjátfogjákmegerősíteni.62
Azautonómkormányésazunovezetőségeegyarántfelhívásokbanszólítottafela
választókataválasztásokonvalóminélnagyobbarányúrészvételreésakormánylista
mellettidemonstrációsszavazásra.AzunoFegyirrévaipártelnökésAndrijVoronfőtitkáráltaljegyzett,„ukránok!”címűfelhívásánakelsőszámúmondanivalójaannaknyomatékosításavolt,hogyaz„elsőukránszojm”megválasztásával„azegészvilágelőtt
ünnepélyesen kinyilvánítjuk népünk jogát az államisághoz”.63 A kormány „Kárpáti
ukrajna minden polgárához” címzett felhívása ezzel szemben nem csak a többségi
választókhoz,hanemanemzetiségekhezisszólt.AVolosinkormányfőésJulianrévai
miniszteráltalaláírtfelhívásugyanakkorerőteljesenszembeállítottaa„Kárpátiukrajna
59 Pl. Národní práce, 1939. január 21. Česká kandidátka na Podkarpatské ukrajině, 1. p.;
Venkov,1939.január21.Češipřipravujíkandidátnílistinuprokarpatoukrajinskévolby,3.p.
60 Pl. Lidové noviny, 1939. január 23. Podkarpatské strany rozpuštěny, 2. p.; Národní práce,
1939.január25.dvěkandidátnílistinynaKarpatskéukrajině,1.p.
61 Нова Свобода, 1939. január 24. Величне святкування 20. річници проголошення
Соборної України,1.p.
62 Нова Свобода,1939.február5.Народе,нехай буде воля Твоя…,1.p.
63 Нова Свобода,1939.február9.Українці!Українки!,1.p.
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64 Нова Свобода,1939.február8.До всіх громадян Карпатської України!,1.p.
65 Нова Свобода, 1939. február 5. Мій наказ, 7. p.; Нова Свобода, 1939. február 1. До
православного духовенства,3.p.;Нова Свобода,1939.február3.Православних ніхто не
переслідує,2.p.
66 Нова Свобода,1939.február8.Православний народе Карпатської України!,1.p.
67 Vö.pl.Нова Свобода,1939.január26. Ще про вибори до сойму Карпатської України,2.
p.;Нова Свобода,1939.január27. Посли нашого сойму не будуть мати платні,2.p.
68 nA Čr, ukrajinské museum v Praze 1925–1948 (Prágai ukrán Múzeum 1925–1948; a
továbbiakban:uM),11.d.,inv.č.319,ukrajinskénárodnísjednoceníchust;vö.botlik2000,
222.p.
69 Pl.Нова Свобода,1939.február4.Котрі села будуть мати „білий прапор“?,2.p.
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építésében együttműködni szándékozó”, s a jelölőlistán felajánlott helyet elfogadó
„lojálisnemzetikisebbségeket”,vagyisacseheket,németeketésrománokatamagyar
kisebbséggel,amelynekavezetőivisszautasítottákarészvételtakormánylistán,ami
arróltanúskodik,hogy„államunkkalszembenellenségeskülföldierőkdolgoznak”.64
A hatalom a választási kampány során igyekezett a társadalom minden rétegét
megszólítani.ANova Szvoboda február5-iszámapéldáulanőkválasztásirészvételénekfontosságátemelteki,február1-jeiés3-iszámapedigazortodoxvallásúakatigyekezett megnyerni a jelölőlista számára, cáfolva egyúttal azokat a híreszteléseket,
miszerintképviseletnélkülmaradnánakaszojmban.65 Azortodoxválasztókmegnyeréséreirányulótörekvésekazortodoxképviselőjelöltek,valamintazortodoxlelkészekés
hívőkképviselőinekfebruár6-ihusztiértekezletébencsúcsosodtakki,amelynekrésztvevőiközösfelhívásbanszólítottákfel„Kárpátiukrajnaortodoxnépét”azunojelölőlistájamellettiszavazásra.66 Aválasztásokésaválasztásokutánösszeülőszojmnépszerűsítését szolgálta az a sajtóban több alkalommal közzétett hír is, amely arról szólt,
hogyaszojmképviselőirendesfizetéshelyettcsupánazülésnapokraszólónapidíjat,
valamintútiköltség-térítéstfognakkapni.67
AszlovákiaiválasztásokmintájáraKárpátaljánisversenythirdettekafehérzászlóért,amelyetazaközségnyerhetettel,amelybenakormánylistamegszerezteaszavazatoklegalább98%-át.Azilyentelepülésekjogotszereztekarra,hogyaközépületekre
fehérzászlótfüggesszenekkiannakjeléül,hogy„érettekazállamiéletre”.Aversenyfelhívástnemcsakasajtóban,hanemválasztásiplakátokonisszéleskörbennépszerűsítették.68 Akampányrészétképeztékazokasajtóhírekis,miszerintegyesközségek
lakosságaelhatározta,hogyaválasztójoggalrendelkezőkavasárnapimiseutánegyütt
mennekaválasztóhelyiségekbe,hogyakormánylistanecsupán98%-os,hanem100%oseredménytérjenel.69
Az uno vezetősége és képviselőjelöltjei a választási kampány három hete alatt
rendkívülintenzívkampánytevékenységetfolytattak,snapontanagygyűlésektucatjain
találkoztak a választókkal Kárpátalja szinte valamennyi településén. A választásokat
egyhéttelmegelőzővasárnapon,február5-éntöbbmintfélszázválasztásinagygyűlést
tartottak, amelyeken a választási lista csaknem valamennyi jelöltje megjelent. Julian
révaiminiszterpéldáulezenanaponhárom,azújdávidfalvai,aberegsárrétiésakaj-
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danói,testvére,Fegyirrévaipedigaszolyvaiésaszentmiklósinagygyűlésenvettrészt.
A kampányból a nemzetiségi jelöltek is kivették a részüket, akik közül a cseh Miloš
drbal Técsőn és Aknaszlatinán, Anton Ernst oldofredi a németek által lakott
Felsőkerepecen, Grigorie Moys pedig a román lakosságú Alsóapsán és Faluszlatinán
kampányolt.70 A kampány intenzitása a választások közeledtével tovább fokozódott.
AndrijVoronnak,azunofőtitkáránakaközléseszerintaválasztásokelőttiutolsónapra
nemkevesebb,mint64nagygyűlésvoltbetervezve.71
Aválasztásikampányterőteljesukránnemzetipropagandakísérte,amelynekaz50
milliósukránnemzetheztartozáshangsúlyozásamelletterőteljesmagyarelleneséleis
volt.Mindeznemcsakaválasztásibeszédekbenésasajtóbanérvényesült,hanema
nagyszámbanterjesztettröplapokonésplakátokonis.Egyszics-gárdistátsárkányölő
szent Györgyként ábrázoló plakát például az „ukrajna az ukránoké!” jelszót hirdette,
egymásikarraemlékeztetett,hogyhúszéveegyszermárkimondtákcsatlakozásukat
az50milliósukránnemzethez,egykövetkezőpediga„dicsőségukrajnának!”jelszóval
zárult. A magyarellenes propaganda egyebek között a magyarországi rossz szociális
helyzettelésamagyarelnyomásveszélyévelriogatott.Egy,amagyarországiruszinok
nevébenterjesztettröplapakormánylistatámogatását,egyúttalaz„égőmagyarpokolból” való felszabadításukat kérte a kárpátukránoktól. nem kímélte a propaganda a
magyarbarátruszinpolitikusokatsem,köztükAndrijbródytéssztepanFenciket,akiket
„magyarónokként”ésmagyarügynökökkéntjelenítettmeg.72
Aválasztásokelőttegyhéttelterjedtelasajtóbanazahír,hogyaszojmmegválasztása során – a szlovákiai választásoktól eltérően – minden választóhelyiségben két
urnátállítanakfel:azegyikbeaz„igennel”,amásikbapediga„nemmel”szavazókdobhatják szavazataikat, vagyis a választások lényegében nyíltak lesznek.73 A felröppent
híreketazonbanazunopropagandaosztályaazonnalcáfolta.Azunonyilatkozataszerint,nohaegyesközségeklakosságavalóbannyíltszavazástkövetelt,vagyishogyaszavazólapotnyilvánosanésborítéknélküldobhassaazurnába,aválasztásokatörvényes
előírások szerint fognak zajlani, s minden választóhelyiségben csupán egyetlen urna
lesz,amelybeaválasztó„igen”szavazateseténaszavazólapottartalmazóborítékot,
„nem”szavazateseténüresborítékotdob.74
70 Нова Свобода,1939.február1.Публічні політичні збори відбудуться дня 5.лютого 1939,
4.p.
71 Нова Свобода,1939.február17.Здорова життєздатність українського народу перемогла,
3.p.
72 nAČr, uM,11.d.,inv.č.319,ukrajinskénárodnísjednoceníchust;Mnlol,K28–18.cs.
– 59. t. – 15.660/1939. hírek a kárpátukrajnai választásokról; 15.968/1939 bizalmas
jelentésakárpátukrajnaiválasztáséscsehszlovákcsapatelhelyezésektárgyában.(Aválasztásokelőttipropagandáral.mégРосоха 1949,32–40.p.;Вегеш 2004,225–226.p.;botlik
2000,221–222.p.)
73 l. pl. Új Hírek, 1939. február 7. Kárpátalján a nyilvánosság ellenőrzésével tartják a titkos
választást,5.p.;Národní práce (Večerník),1939.február6.dvěurny:„ano“a„ne“,1.p.
74 Národní práce, 1939. február 7. „bílý prapor” na Karpatské ukrajině, 2. p.; České slovo,
1939.február7.VolbynaKarpatskéukrajiněpřesněpodlezákona,2.p.
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75 Aprágaiállamistatisztikaihivatalnakaz1930.évinépszámlálásadatainalapulószámításai
szerintazautonómKárpátaljaelsőbécsidöntésutániterületén544.759csehszlovákállampolgársággalrendelkezőlakosélt,akikközül413.481voltaruszin,65.828azsidó,25.894
amagyar,17.495a„csehszlovák”,8.715pediganémetnemzetiségűekszáma.Arománok
számátnemhoztáknyilvánosságra,mivelazonbanahatárváltozásazőlakóterületüketnem
érintette,számuknemsokkaltérhetettelaz1930-bankimutatott12.641-től(Seznam obcí
a okresů republiky Česko-Slovenské, které byly připojeny k Německu, Maďarsku a Polsku
1938,6.p.).
76 Prager Tagblatt, 1938. december 4. deutscher Volksrat in Karpathorußland, 6. p.;
oldofredirel.balling1991,677.p.
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Akárpátaljainemzetiségekönállóválasztásirészvételétnemcsakajelölőlistákleadására
megállapítottrövidhatáridőhiúsítottameg,hanemazautonómiatörvényis,amelyamandátumok számát az egyes „népcsoportok” tagjainak számától tette függővé, kimondva,
hogymindegyiknépcsoport20.000tagjáraegymandátumesik.nemvolttehátvitás,hogy
azennélalacsonyabblélekszámúkárpátaljaicsehek,románokésnémetekcsakisakormánylistán juthatnak parlamenti mandátumhoz. A hatalom azonban a két legnagyobb
lélekszámúnemzetiség,azsidóságésamagyarságszámárasemtettelehetővéazönálló
választásirészvételt,amelyekpedigszámuknálfogvajoggaligényttarthattakvolnará,sőt
akétkisebbségmégakormánylistánsemképviseltettemagát.75
Aszámbelilegmeglehetősengyenge–azelőbécsidöntéselőttiscsupán13,2ezer,a
határváltozástkövetőenpedigmindössze8,7ezerfőtszámláló–,ugyanakkoraharmadik
birodalomtámogatásátélvezőkárpátaljainémetnépcsoport,jobbanmondvaannakberlin
általkijelöltvezetőianémetségvalóssúlyánáljóvalnagyobbbefolyássalrendelkeztek.A
nemzetiszocialistanémetországegyebekközöttahelyinémetkisebbségretámaszkodva
igyekezettnövelnikárpátaljaibefolyását,éléreezértmár1938őszénolyanszemélyeket
állított,akikbenbiztosítékátláttaottaniérdekeiérvényesülésének.
A prágai kormány által még 1938 szeptemberében betiltott Kárpáti német Párt
helyettazautonómkormányengedélyévelmárdecemberelejénmegalakultanémet
néptanács.éléreazonbannemazőslakoskárpátaljainémetekvalamelyreprezentánsaállhatott,hanemaszudétanémetszármazásúFranzKarmasin,akianémetség(és
berlin)érdekeit–szlovákiáhozhasonlóan–ahusztikormánybanisállamtitkáriminőségbenképviselte.MivelőjobbáraPozsonybantartózkodott,helyettesévéberlinutasításáraaszinténszudétanémetszármazásúmérnököt,aloketi(Elbogen)születésű,a
harmincasévekelejeótaszlovákiábanélő,sKárpátaljáracsupán1938őszénáttelepülőAntonErnstoldofreditnevezteki,akiKarmasintávollétébenakormányállamtitkár-helyettesekéntgyakorlatilagakárpátaljainémetségelsőszámúvezetőjelett.76
A német lakosságnak, kivételt kapva a politikai pártokat feloszlató kormányrendelet
hatályaalól,aválasztásokelőttlehetőségenyíltegynemzetiszocialistairányultságúpárt
létrehozására is. Amint azt a huszti belügyminisztérium 1939. február 2-i rendelete kimondta,anémetnemzetiségűlakosok,állampolgárságuktólfüggetlenül,nemzetiszocialistaalaponszerveződőpártbatömörülhetnekésszabadonhasználhatjákapártjelvényeket,

FóruM Társadalomtudományiszemle,XIX.évfolyam2017/3,somorja

36

Popély árpád

köztükahorogkeresztesjelképeketis.(Делеган–Вискварко 2009,151–152.p.;Vehes–
Tokar,2010,105.p.)Anémetbefolyástésazautonómkormánynémetbarátelkötelezettségét erősítette a birodalmi kormány február 8-i határozata a huszti német konzulátus
megnyitásárólésazukrán–németTársaságugyanaznapilétrejötte.AszicsGárdahuszti
parancsnokságánaképületébenmegalakulttársaságelnökévéFegyirrévait,azunoelnökét,elsőelnökhelyettesévépedigoldofredinémetállamtitkár-helyettestválasztották.77
A jelölőlista 21. helyén szereplő oldofredi a választási kampányból is tevékenyen
kivette a részét, s a rendelkezésére álló három hét alatt igyekezett bejárni Kárpátalja
összesnémetlaktatelepülését.AválasztástmegelőzőhétenráadásulKárpátaljáraérkezettKarmasinállamtitkáris,akiFegyirrévaivalkaröltveelőbbfebruár7-énazújtövisfalvai választási nagygyűlésen, majd másnap az ukrán–német Társaság alakuló ülésén
tetthitetanémet–kárpátukránegyüttműködésmellett.78 Anémetnéptanácsaválasztások előtt felhívással is fordult a német népcsoporthoz. A „németek, nemzetiszocialisták!” megszólítással kezdődő felhívás arra szólította fel a német választókat, hogy
mivel az „ukrán” kormány biztosította számukra a nemzetiszocialista világnézet, valamintanémetnépésvezére,Adolfhitlermellettinyílthitvallásszabadságát,aválasztásokonegységesen„igen”szavazatotadjanakle.(balling1991,672.p.)
Aválasztásokkiírásáraaprágaiésahusztikormányfeszültviszonyaközepettekerült
sor.Aközpontikormányzat1938októberébenmégabbanareménybenneveztekiVolosint
Kárpátaljaminiszterelnökévé,hogyezalépésaközösállamiságmegerősítésétfogjaszolgálni.Acsehhivatalnokokelbocsátása,acsehiskolákjelentősrészénekbezárásaésaz
autonómkormányegyreerősödőnémetbarátorientációjamiattPrágavégülmégishatározottlépésreszántaelmagát,s1939.január16-ánlevPrchalatábornokot,akárpátaljai
cseh-szlovákhaderőfőparancsnokátneveztekiakárpátukránkormányharmadikminiszterévé.Eztovábbnövelteakétfélközöttifeszültséget.Miutánazonbanazállamegységének megőrzésében érdekelt Prága, valamint a kárpátukrán államiság megteremtésével
kísérletező huszt a választások sikerétől egyaránt a Kárpátaljával szembeni magyar (és
lengyel)aspirációkmegfékezésétremélte,sezenérdekazonosságukerősebbnekbizonyult
ellentéteiknél,aválasztásokkérdésébensikerültközösnevezőrejutniuk.
Volosinkormányfőjanuár20-ánfogadtaahuszticsehnemzetiTanácsküldöttségét,s
a kárpátaljai csehek számára felajánlott egy helyet a kormánylistán. A cseh nemzeti
Tanácsvezetőségeezekutánmégaznapahusztonélőcsehügyvédet,avárosegykoripolgármesterét,Milošdrbaltválasztottaképviselőjelöltté,akiajelölőlista8.helyétfoglalhatta
el.MivelaKárpátaljánélőcseheknematartományőslakosai,hanemahúszas–harmincas években oda betelepülő hivatalnokok és állami tisztviselők voltak, drbal választási
kampánya jobbára a járási székhelyekre és a városi jellegű településekre korlátozódott.
Első választási nagygyűléseire meglehetősen későn, csupán egy héttel a választásokat
megelőzően, február 5-én Técsőn és Aknaszlatinán került sor, a hátralevő egy hét alatt
azonbanbejártaKárpátaljaösszesjárásiszékhelyét.Február8-ánpéldáulnagyszőlősön,
77 Нова Свобода,1939.február10.Німецкий консулят уХусті,1.p.;Нова Свобода,1939.
február11.Документ українсько–німецкого приятельства!,3.p.
78 Grenzbote, 1939. február 8. zusammenarbeit – Gebot der stunde, 1. p.; Нова Свобода,
1939.február10.Державний секретар Кармазин уКарпатській Україні,1.p.
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Ilosván,szentmiklósonésszolyvántalálkozottacsehválasztókkal,svalamennyihelyszínenazunolistájamelletti„manifesztációs”szavazásrabíztattaőket.79
1. kép.Anémetnéptanácsválasztásifelhívása
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79 Venkov,1939.február5.Předvolebníschůze,4.p.;Národní listy,1939.február10.Čechové
naPodkarpatskérusiprovládníkandidátku,2.p.
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ugyanerreszólítottafelacsehválasztókatacsehnemzetiTanácsésPrchalatábornok közös választási felhívása is. A Přehledy z Karpatské Ukrajiny című cseh nyelvű
husztihetilapelső,február6-iszámánakcímoldalánközzétettésválasztásiplakátok
formájábanisterjesztettfelhíváspolitikaiérettségükreapellálvaarrakérteacseheket,
hogysérelmeiketfélretéveazunoésanemzetiségicsoportokközöslistájáraszavazzanak.Mindenegyesellenszavazatugyanisaközösállamellenségeineksikerétjelenti,
az „igen” szavazatok ugyanakkor a közös államba és annak jövőjébe vetett bizalom
bizonyítékailesznek–álltacsehnemzetiTanácsfelhívásában.80
A mintegy 13.000 főnyi kárpátaljai románság a bécsi döntést megelőzően még a
tartomány legalacsonyabb lélekszámú nemzeti kisebbsége volt, száma azonban a
határváltozástkövetőenmármeghaladtaanémetekétésacsehekét,ígyakormánylistán helyet kapó legnagyobb népcsoport lett. A románságot képviselő Grigorie Moys
tiszafejéregyházigörögkatolikusesperesalista19.helyérekapottbesorolást.Aválasztásikampányszervesrészétképezte,egybenarománválasztókmegnyerésétcélozta
arománnemzetiTanácslétrehozása,amelynekalakulóüléséreaválasztásikampány
hajrájában,február7-énkerültsorAknaszlatinán.AzülésensztepanKlocsurak,akormányfőtitkáraszemélyébenahusztikormányisképviseltettemagát.Klocsurakelőbb
felolvastaAvgusztinVolosinlevelét,amelybenakormányfőígéretettettarománkisebbségkulturálisésszociálisigényeinekteljesítésére,majdakormánynevébenbejelentettearománnemzetiszínekviselésénekésarománzászlóhasználatánakengedélyezését, amire válaszul Alexandru Marina, a román nemzeti Tanács elnöke a románság
lojalitásárólbiztosítottaakárpátukránkormányt.81 Azeseménynekrendkívülnagyteret
szenteltahusztikormánylapis,amelyamellett,hogyterjedelmestudósításbanszámolt
be a nemzeti tanács megalakulásáról, csaknem egész oldalas beszélgetést közölt a
románképviselőjelölttel,sönállóhírkénthoztaaztazértesüléstis,miszerintazuno
jelölőlistájaszámíthatarománlakosságtámogatására.82

80 Přehledy z Karpatské Ukrajiny,1939.február6.Všichnidovoleb!, 1.p.;Mnlol,K28–18.
cs.–59.t.–15.660/1939.hírekakárpátukrajnaiválasztásokról(vö.botlik2000,221.p.).
81 Нова Свобода, 1939. február 10. Історичний день румунської національної групи в
Карпатській Україні,6.p.
82 Нова Свобода,1939.február10.Розмова зо.Григорієм Мойшем,кандидатом упосли до
сойму за румунську народню групу, 4. p.; Нова Свобода, 1939. február 10. Румуни за
українською кандидаткою,2.p.
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2. kép.AcsehnemzetiTanácsésPrchalatábornokközösválasztásifelhívása
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Azösszlakosság12%-átkitevőzsidóságatartománylegnagyobblélekszámúkisebbségevolt,parlamentimandátumhozjuttatásátazonbanszámításbasemvetteahatalom.
chaim Kugelnek, a zsidó Párt volt nemzetgyűlési képviselőjének vezetésével már
1938.december28-ánnépeszsidóküldöttséglátogatottVolosinminiszterelnökhöz,s
lojalitásárólbiztosítvaakormánytegyzsidóKözpontihivatallétrehozásánakengedélyezését kérte a kormányfőtől.83 A harmadik birodalom támogatásában reménykedő
husztikormányzattudatábanvoltannak,hogyazsidóságigényeinekteljesítésévelés
esetlegesparlamentimandátumhozjuttatásávalnémetországjóindulatátkockáztatná,
ezértparlamentiképviseletétakinyilvánítottlojalitásellenéresemtettelehetővé.Akárpátaljaizsidóegyesületekaválasztásokelőtt–azesetlegesretorziókelkerüléseérdekében–mégisakormánylistatámogatásáraszólítottákfelazsidóválasztókat.84
Azsidósághozhasonlóannemkerültfelakormánylistáraamegközelítően6.000főt
számlálókárpátaljaiszlovákságegyetlenképviselőjesem.AMunkácsmellettiszlovák
lakosságúÚjklenócküldöttségeahusztikormányhivatalbantett1939.január31-ilátogatása során így is a szlovák kisebbség támogatásáról biztosította az autonóm kormánytésakormánylistát.AküldöttségígéretetkapottegyszlováknemzetiTanácslétrehozásánaklehetőségéreis,85 arrólazonbannincstudomásunk,hogyezmegtörtént
volna.nemismertannakokasem,hogyaszlovákokmiértnemkaptakképviseleteta
kormánylistán,nemtartjukazonbankizártnak,hogyebbenalacsonylélekszámukmellettszerepetjátszhatottaszlovákiaésKárpátaljaközöttihatárvita,valamintaszlovákiairuszinokönállóválasztásirészvételénekmegakadályozásaaszlovákországgyűlés
1938.decemberimegválasztásasorán.86
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árPád PoPély
ThE ElEcTIon To ThE cArPATho-uKrAInIAn soIM In FEbruAry 1939(PArT I.)

The study analyses the elections to the carpatho-ukrainian soim in February
1939, mainly the declaration of elections, the campaign, the minority aspects,
and the results of the elections. Avgustyn Voloshyn’s pro-ukrainian government
made the running of the other political forces in the elections impossible by
playingthegameofschedulingtheelections,bybanningpoliticalpartiesandby
rejectionoftheopposition’slistofcandidates.outofthe32candidatesonthe
list of the governing ukrainian national union (uno), there was one
representative of the German, czech and romanian minorities each.
representationoftheJews,thelargestminority,wasnotevenconsideredbythe
government, and the leaders of the hungarian minority not only failed to
participateonthelistofcandidatesbuttheyevenrequestedhungarianvotersto
reject it. All this was connected with the unfriendly relations of the carpathoukrainian government and budapest, resp. the hungarian minority in
subcarpathia, as well as with hungary’s efforts to seize the territory of
subcarpathia.Theelectioncampaigndidnotdifferfromtheprocedureprovenin
the totalitarian regimes. According to the official results, 92.4 per cents of the
votersapprovedtheelectionlistoftheuno.Theminorities,includingtheJews,
whodidnotwanttobeaccusedfromopposingthecarpatho-ukrainianregime,
mostly also supported the check list. Most of the votes against were given by
hungarianvoters.
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